
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după optimizarea 
Proiectului tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 

privind realizarea obiectivului de investiții PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Consiliul Local al comunei  Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
           -Expunerea de motive a Primarului Comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr.  
3606/09.08.2019; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii publice înregistrat sub 
nr.3606/09.08.2019; 
- prevederile art. 71 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 - prevederile art. 7, alin. (2), litera b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind 
ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, cu modificările și completările 
ulterioare (Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019); 
 -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare; 
 -Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 -OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții 
și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020; 
 - HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 
 -prevederile art. 44, alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. (2) lit. „ b și c”, alin. (4) lit. „d”, alin.7 lit. „m”, art. 139 alin. 
3, lit. „e” coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 – privind Codul administrativ, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați după optimizarea 
Proiectului tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 privind 
realizarea obiectivului de investiții „PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 



VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, cuprinși în Anexa 1 care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
        Art.2. Consiliul Local va suporta din Bugetul Local cheltuielile neeligibile în valoare 
de 93.452,08 lei pentru obiectivul de investiții menționat în prezenta. 
        Art.3. Primarul comunei Vânători-Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 
hotărâri. 
       Art.4. Secretarul comunei Vânători-Neamţ, judetul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotărâre. 

 
Nr.49 
Din 30.08.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOŞ 
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti : 13   
   Pentru  :   11 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-  2                                                             
 
 
 
 
 
 
 



 
PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după optimizarea 
Proiectului tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 

privind realizarea obiectivului de investiții PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Consiliul Local al comunei  Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
           -Expunerea de motive a Primarului Comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr.  
3606/09.08.2019; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii publice înregistrat sub 
nr.3606/09.08.2019; 
- prevederile art. 71 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 - prevederile art. 7, alin. (2), litera b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind 
ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, cu modificările și completările 
ulterioare (Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019); 
 -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare; 
 -Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 -OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții 
și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020; 
 - HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 
 -prevederile art. 44, alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. (2) lit. „ b și c”, alin. (4) lit. „d”, alin.7 lit. „m”, art. 139 alin. 
3, lit. „e” coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 – privind Codul administrativ, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați după optimizarea 
Proiectului tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 privind 
realizarea obiectivului de investiții „PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 



VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, cuprinși în Anexa 1 care este parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
        Art.2. Consiliul Local va suporta din Bugetul Local cheltuielile neeligibile în valoare 
de 93.452,08 lei pentru obiectivul de investiții menționat în prezenta. 
        Art.3. Primarul comunei Vânători-Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 
hotărâri. 
       Art.4. Secretarul comunei Vânători-Neamţ, judetul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotărâre. 

 
Iniţiator, 

Primarul  comunei Vânători Neamţ 
jr.Maria PETRARIU 

 
                                                                 Avizat pt. legalitate, 

                                                               Secretar, 
                                                               Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
              ROMÂNIA     Însușit de Consiliul Local prin Hotărârea 
         JUDEȚUL NEAMȚ     nr. ____ din ___________ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ 

 
                                                                                                        Primarul Comunei, 

                                                                                                       jr. Maria PETRARIU 
 

ANEXA 1 la HCL nr._____/______________ 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după optimizarea Proiectului tehnic și 

aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 
privind realizarea obiectivului de investiții PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
Indicatori tehnici:  
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori  
inițiali conform HCL 
nr. 8 din 31.01.2019 

Valoare indicatori 
actualizați 

1. Pod peste râul Nemțișor, sat Lunca, obstacol traversat râul Nemțișor 
 - Lungimea podului 3 x 24,00 ml 3 x 24,00 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,50 ml 5,50 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,90 ml 5,90 ml 
 - Lungimea totală a podului 76,90 ml 76,90 ml 
 - Apărări de maluri 432,00 ml 316,00 ml 

2. Pod peste pârâul Drahura, sat Vânători-Neamț, obstacol traversat pârâul Drahura 
 - Lungimea podului 1 x 21,00 ml 1 x 12,00 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,50 ml 5,00 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,90 ml 5,40 ml 
 - Lungimea totală a podului 25,80 ml 16,70 ml 
 - Apărări de maluri 100,00 ml 100,00 ml  

3. Pod peste pârâul Sărăturii, sat Vânători-Neamț, obstacol traversat pârâul Sărăturii 
 - Lungimea podului 1 x 8,00 ml 1 x 5,90 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,00 ml 5,90 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,40 ml 6,40 ml 
 - Lungimea totală a podului 12,70 ml 7,90 ml 
 - Apărări de maluri 40,00 ml 40,00 ml 

Indicatori economici: 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori 
inițiali conform HCL nr. 8 din 

31.01.2019 

Valoare indicatori actualizați 
 

1. Total investiție 

3.072.830,55 lei inclusiv TVA din 
care construcții-montaj 
2.863.169,97 lei inclusiv TVA 
Cheltuielile neeligibile sunt în 
valoare de 93.538,00 lei. 
 

3.072.738,08 lei inclusiv TVA din 
care construcții-montaj 
2.863.163,41 lei inclusiv TVA 
Cheltuielile neeligibile sunt în 
valoare de 93.452,08 lei. 
 

 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001                                                                                                                             
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr. 3606 din 09.08.2019                                                      Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după optimizarea Proiectului 
tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 

privind realizarea obiectivului de investiții PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

 
În temeiul: 
 
- prevederile art. 71 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 - prevederile art. 7, alin. (2), litera b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind 
ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, cu modificările și completările 
ulterioare (Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019) 
 -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare; 
 -Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare  
 -OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții 
și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020. 
 - HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 
  

Astfel, propunem spre aprobare următorii indicatori după opimizarea Proiectului 
tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018, după cum urmează: 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Indicatori tehnici:  
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori  
inițiali conform HCL 
nr. 8 din 31.01.2019 

Valoare indicatori 
actualizați 

1. Pod peste râul Nemțișor, sat Lunca, obstacol traversat râul Nemțișor 
 - Lungimea podului 3 x 24,00 ml 3 x 24,00 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,50 ml 5,50 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,90 ml 5,90 ml 
 - Lungimea totală a podului 76,90 ml 76,90 ml 
 - Apărări de maluri 432,00 ml 316,00 ml 
2. Pod peste pârâul Drahura, sat Vânători-Neamț, obstacol traversat pârâul Drahura 
 - Lungimea podului 1 x 21,00 ml 1 x 12,00 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,50 ml 5,00 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,90 ml 5,40 ml 
 - Lungimea totală a podului 25,80 ml 16,70 ml 
 - Apărări de maluri 100,00 ml 100,00 ml  
3. Pod peste pârâul Sărăturii, sat Vânători-Neamț, obstacol traversat pârâul Sărăturii 
 - Lungimea podului 1 x 8,00 ml 1 x 5,90 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,00 ml 5,90 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,40 ml 6,40 ml 
 - Lungimea totală a podului 12,70 ml 7,90 ml 
 - Apărări de maluri 40,00 ml 40,00 ml 

 
Indicatori economici: 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori 
inițiali conform HCL nr. 8 din 

31.01.2019 

Valoare indicatori actualizați 
 

1. Total investiție 

3.072.830,55 lei inclusiv TVA din 
care construcții-montaj 
2.863.169,97 lei inclusiv TVA 
Cheltuielile neeligibile sunt în 
valoare de 93.538,00 lei. 
 

3.072.738,08 lei inclusiv TVA din 
care construcții-montaj 
2.863.163,41 lei inclusiv TVA 
Cheltuielile neeligibile sunt în 
valoare de 93.452,08 lei. 
 

Compartimentul Proiecte-programe, dezvoltare locală, 
inspector de specialitate IA, 

 Elena COȘOFREȚ 
Compartimentul Achiziții Publice, 

inspector principal, 
Ionela Mihaela FILIP 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
inspector principal, 

Elena AVADANEI-ROȘU 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

 
                   - PRIMAR – 

Nr. 3606 din 09.081.2019        

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați după optimizarea Proiectului 

tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 
privind realizarea obiectivului de investiții PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 

VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
     

 În conformitate cu: 

- prevederile art. 71 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 - prevederile art. 7, alin. (2), litera b, din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 privind 
ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, cu modificările și completările 
ulterioare (Instrucțiunea ANAP nr. 1/2019) 
 -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare; 
 -Normele metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare  
 -OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții 
și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020. 
 - HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice; 
  

Astfel, propunem spre aprobare următorii indicatori după optimizarea Proiectului 
tehnic și aplicarea prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018, după cum urmează: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indicatori tehnici:  
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori  
inițiali conform HCL 
nr. 8 din 31.01.2019 

Valoare indicatori 
actualizați 

1. Pod peste râul Nemțișor, sat Lunca, obstacol traversat râul Nemțișor 
 - Lungimea podului 3 x 24,00 ml 3 x 24,00 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,50 ml 5,50 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,90 ml 5,90 ml 
 - Lungimea totală a podului 76,90 ml 76,90 ml 
 - Apărări de maluri 432,00 ml 316,00 ml 
2. Pod peste pârâul Drahura, sat Vânători-Neamț, obstacol traversat pârâul Drahura 
 - Lungimea podului 1 x 21,00 ml 1 x 12,00 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,50 ml 5,00 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,90 ml 5,40 ml 
 - Lungimea totală a podului 25,80 ml 16,70 ml 
 - Apărări de maluri 100,00 ml 100,00 ml  
3. Pod peste pârâul Sărăturii, sat Vânători-Neamț, obstacol traversat pârâul Sărăturii 
 - Lungimea podului 1 x 8,00 ml 1 x 5,90 ml 
 - Categoria de importanță C C 
 - Lățimea părții carosabile 5,00 ml 5,90 ml 
 - Lățimea între parapeți 5,40 ml 6,40 ml 
 - Lungimea totală a podului 12,70 ml 7,90 ml 
 - Apărări de maluri 40,00 ml 40,00 ml 

 
 

Indicatori economici: 
 
Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori 
inițiali conform HCL nr. 8 din 

31.01.2019 

Valoare indicatori actualizați 
 

1. Total investiție 

3.072.830,55 lei inclusiv TVA din 
care construcții-montaj 
2.863.169,97 lei inclusiv TVA 
Cheltuielile neeligibile sunt în 
valoare de 93.538,00 lei. 
 

3.072.738,08 lei inclusiv TVA din 
care construcții-montaj 
2.863.163,41 lei inclusiv TVA 
Cheltuielile neeligibile sunt în 
valoare de 93.452,08 lei. 
 

 
 

Iniţiator, 
Primarul Comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 


